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APRESENTAÇÃO 
 

Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska 
 

Este livro, tem como objetivo compartilhar o 

resultado de trabalhos que foram desenvolvidos por alunos 

do Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia e 

por docentes da Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas (UNCISAL) e docentes da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL). 

Sou responsável pela disciplina de “Educação a 

Distância e Tecnologias da Comunicação” com a 

colaboração do Professor Marcelo Santana Costa, no 

Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia da 

UNCISAL. Esta disciplina é desenvolvida na modalidade a 

distância, utilizando a plataforma Moodle e tem como 

objetivo principal habilitar o mestrando a entender e atuar 

com metodologia de educação a distância e tecnologias, na 

área da saúde. No decorrer das atividades da disciplina, os 

mestrandos são instigados a discutir temas como cenários 

de aprendizagem virtual, desenhos de aprendizagem on-line 

e uso de metodologias ativas, recriando novas perspectivas 

sobre o que é ensinar e aprender na era digital. A principal 



 

tarefa da disciplina é o desenvolvimento de desenhos de 

disciplinas/cursos on-line, que estejam relacionados com a 

área de atuação dos mestrandos. 

Na UFAL, compartilho a disciplina eletiva 

“Diagnóstico diferencial em gastroenterologia e 

hepatologia” com o Prof. Fenando Gomes de Barros Costa, 

também na modalidade a distância, por intermédio da 

Plataforma Moodle, além de ter participado como 

consultora em outras disciplinas, que se preparam para a 

mudança da modalidade presencial para a híbrida. 

Portanto, o livro reúne uma seleção de desenhos de 

cursos/disciplinas on-line desenvolvidos pelos mestrandos 

da UNCISAL e docentes das duas universidades. 

Desde que a pandemia do Covid-19 se instalou no 

mundo, cerca de 1.4 bilhões de estudantes ficaram fora da 

escola em mais de 156 países, segundo relatório do Banco 

Mundial (WBGE, 2020). Alguns países adotaram o 

fechamento total de escolas, outros apenas em zonas 

consideradas de risco ou deixaram abertas aquelas com 

crianças pequenas cujos pais trabalham em setores críticos 

para a sociedade. Aqui no Brasil, a maior parte dos 

governos estaduais e municipais optou pelo fechamento 

total. Em junho de 2020, o Ministério da Educação publicou 



 

a Portaria 544 (BRASIL, 2020), que dispôs sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus. 

Várias publicações nacionais e internacionais têm 

surgido com o propósito de propor ações para conter a 

pandemia, seu efeito na educação e como seguir com a 

educação nesses tempos. No Brasil, observou-se uma 

grande demanda para migrar para a modalidade remota, ou 

on-line, ou um formato híbrido. Como já trabalhávamos 

com experiências em disciplinas com formatos on-line ou 

híbrido, aventamos a realização deste livro, com a seleção 

de modelos de desenho de aprendizagem envolvendo a 

formação em saúde, educação permanente e educação em 

saúde. 

A ideia central que norteou a elaboração dos 

desenhos foi a Educação on-line, compreendida conforme 

Santos e Weber (2013), como qualquer experiência 

educacional possibilitada por meio digital em rede, 

realizado de forma presencial, semipresencial ou on-line. 

Em sua maioria, apresentamos modelos de 

disciplinas/cursos on-line e poucos no formato híbrido. 



 

Para o desenho das disciplinas ou cursos foi seguido 

o Modelo Multimodal Integrado (Figura 1), elaborado por 

Picciano (2017),  com sete objetivos pedagógicos: 

aplicação dos conteúdos, que são um dos principais 

impulsionadores do ensino, sendo entregues ou 

apresentados de diversas maneiras; estímulo à discussão de 

pontos ou tópicos de problemas, que podem ajudar o aluno 

a pensar criticamente; uso da reflexão sobre o que 

aprenderam como estratégia pedagógica; aprendizagem 

colaborativa, por meio de trabalhos em grupos com uso de 

meios de comunicação eletrônicos; avaliação de formas 

diversas; estudo individualizado agregando assim a 

aprendizagem independente e o suporte de comunicação, 

privilegiando as diversas formas de interação e o apoio 

emocional aos alunos. 

Na estruturação dos capítulos estão descritos para 

cada disciplina/curso, os objetivos de aprendizagem, os 

conteúdos, seguido por uma sequência didática de 

atividades e recursos apropriados para atingir os objetivos 

de aprendizagem, além de detalhamento do sistema de 

avaliação. As atividades desenvolvidas em sua maioria 

serão com mediação tecnológica digital, preferencialmente 

de forma assíncrona, utilizando recursos e estratégias da 



 

Plataforma Moodle das duas instituições de ensino, 

podendo ainda ser incorporado outras plataformas ou 

aplicativos externos ao Moodle. 

A avaliação será formativa e somativa, mediante 

cumprimento das atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade, cumprimento de tarefas nos prazos 

determinados, participação nas discussões e apresentação 

de produto final, quando solicitado e avaliação cognitiva. 

Por fim, as imagens inseridas são de domínio 

público ou com download gratuito ou ainda pertencem ao 

acervo pessoal dos autores de capítulo. Todas estão com 

indicação da fonte. 

 
Figura 1. Modelo Multimodal Integrado 

 
Fonte: Adaptado de Picciano (2017). 



 

Dessa forma, esperamos poder contribuir com o 

debate de mudanças que implicam profundas 

transformações dos contextos de aprendizagem e práticas 

pedagógicas, pelo uso de tecnologias web. 
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PREFÁCIO 
 

Divanise Suruagy Correia 

 

O ano de 2020 nos surpreendeu com uma pandemia 

que modificou hábitos e costumes em todas as áreas, 

principalmente aquelas que exigiu um maior contato 

pessoal entre as pessoas. Desta forma setores organizados 

em atividades coletivas, como a educação precisaram ser 

revistos devido à pandemia COVID-19. 

As Instituições de Ensino Superior no Brasil já 

contavam com a possibilidade de que os cursos de 

graduação presenciais fossem compostos por um percentual 

de atividades desenvolvidas na modalidade a distância, o 

que aumentou com a pandemia quando quase todo o 

currículo pôde ser ofertado de forma remota.  

A modalidade educacional mediada por tecnologias 

tem os professores e estudantes separados fisicamente e as 

atividades podem ocorrer de forma síncrona, quando todos 

estão ao mesmo tempo em aula, e/ou assíncrona, quando 

ambos realizam suas atividades educacionais em horários 

diferentes. Essa modalidade pode acontecer em diferentes 



 

meios como impresso, televisivo e radiofônico, todavia nos 

últimos anos a principal forma tem sido através da internet.  

Neste momento temos o prazer de apresentar a obra 

intitulada DESENHO DE CURSO E DISCIPLINA ON-

LINE, organizado pela professora Rozangela Maria de 

Almeida Fernandes Wyszomirska que também é primeira 

autora de dois capítulos (capítulos 1 e 13) e coautora dos 

demais capítulos, oriundos de trabalhos dos “alunos de 

mestrado e docentes da Universidade Estadual de Ciências 

da Saúde de Alagoas (UNCISAL) e docentes da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL).”  

Os capítulos apresentam uma larga extensão de 

temas relacionados a educação, ao ensino e à saúde como: 

Educação à Distância e Tecnologias da Comunicação, 

Tópicos em Linguagem: Intervenção Fonoaudiológica em 

Desvio Fonológico, Atenção Domiciliar, A família e o 

Desenvolvimento Infantil, Estratégias para Vacinação 

Infantil, Histologia Humana, Educação Permanente em 

Saúde, Tópico em Ginecologia e Obstetrícia,  Transtorno 

do Espectro do Autista, Esclerose Lateral Amiotrófica, 

Educação Corporal, Diagnóstico diferencial em 

gastroenterologia e hepatologia  e Produtos Educacionais. 



 

Pela abrangência dos temas abordados visualiza-se 

a importância dessa obra que virá ocupar lugar de destaque 

entre os membros da sociedade particularmente entre os 

envolvidos com os mestrados em Ensino na Saúde e nas 

diversas áreas da Saúde Coletiva. 
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CAPÍTULO 1 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 
TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 

 
Marcelo Santana Costa 

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 
 

Trata-se de um estudo generalizado acerca da 

Educação a Distância (EaD), conceituação, histórico, tipos 

e desenho instrucional. Além disso, discute-se a aplicação 

de uso de plataformas, aplicativos e ambientes virtuais de 

aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem são: habilitar 

o aluno acerca de princípios, estratégias e desenhos 

instrucionais em EaD; promover uma visão crítica e 

reflexiva com relação ao uso de tecnologias na educação; 

elaborar um desenho de disciplina/curso na modalidade a 

distância. 

 

 

 

 



17 

2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E 
RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Conceituação e histórico da EaD. 

- Uso da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). 

- Modelos de desenho instrucional para EaD on-line. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

A disciplina destina-se a mestrandos com foco em 

metodologias ativas, envolvimento dos alunos na 

construção do conhecimento, desenvolvimento de projetos 

individuais ou compartilhados, sala de aula invertida, na 

modalidade EaD. Todos os conteúdos terão uma 

apresentação e interação motivacional, sendo as atividades 

desenvolvidas no AVA, no caso, a Plataforma Moodle. 

Como guia foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 

 
3. AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será formativa e somativa, mediante 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 
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disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto final. 

O detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

 
A disciplina é desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de disponibilização de informações sobre a 

disciplina, apresentação do docente responsável e da 

sequência didática. 

 
Tópico 1: INTRODUÇÃO À EaD 
 
-Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON (BBB), 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula expositiva dialogada sobre introdução à EaD e 

educação on-line. 

- Disponibilização de artigo para leitura por meio de recurso 

ARQUIVO: Educação e formação docente no contexto da 

EaD on-line. 
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- Abertura de atividade, utilizando estratégia PERGUNTA 

OU ESCOLHA com questão que tem como objetivo situar 

o professor sobre a relação dos alunos com a EaD. Não é 

uma atividade avaliativa. 

 

1 Questionamento: VOCÊ JÁ 

TRABALHOU COMO PROFESSOR, TUTOR OU 

ALUNO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA? 

 
Tópico 2: CONHECENDO A MODALIDADE 
 
- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA com os temas EaD e educação on-line. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM, 

sobre dois temas com feedback posterior do professor: 

Questionamento 1: Por que não acreditamos em EaD 

para os cursos da saúde? 

Questionamento 2: Qual(is) a(s) diferença(s) entre 

Educação a distância e Educação on-line? 

 
1 Fonte: https://pxhere.com/pt/photo/1403206 
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- Abertura de atividade, utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

para que cada aluno insira três termos relacionados aos 

temas “EaD” e “EaD on-line”, bem como cada aluno 

complemente ou comente sobre dois termos inseridos por 

outros colegas. 

 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/estudante-ensino-a-distância-

escola-4844204/ 
 
Tópico 3: TRABALHANDO COM O AVA 
 

 
Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Moodle-1-
740x380.png 
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- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA contendo guias e manuais sobre recursos e 

atividades do Moodle. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeos pelo recurso 

URL: Tutoriais de recursos e atividades do Moodle. 

- Abertura de atividade utilizando a estratégia BASE DE 

DADOS, para que os alunos insiram texto ou vídeo ou 

podcast de sua autoria, sobre dois temas: 1- O significado 

de interação para a EaD; 2- Modelos para o 

desenvolvimento de abordagens pedagógicas na educação 

on-line. 

- Atividade prática virtual, utilizando sistema de web 

conferência e simultaneamente, o manuseio do AVA. 

 

Tópico 4: ELABORANDO DESENHO DE 
DISCIPLINA/CURSO 
 
- Disponibilização de textos para leitura mediante recurso 

PASTA sobre desenho de aprendizagem on-line. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL: Desenho de aprendizagem on-line. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA para 

elaboração de sequência didática de um curso ou disciplina 

da área de interesse do aluno, podendo ser de nível de 
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graduação, aperfeiçoamento, extensão, pós-graduação ou 

formação, na área de saúde. 

- Atividade prática na Plataforma Moodle, utilizando 

atividades e recursos disponíveis, para que os alunos 

estruturem o curso/disciplina, seguindo sequência didática 

elaborada, podendo ainda inserir plataformas ou uso de 

aplicativos externos ao Moodle. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para realização de seminário para 

que os alunos apresentem os designs elaborados, seguido de 

feedback do professor. 

 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/livro-curso-de-desenho-

mulher-3228319/. 
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CAPÍTULO 2 

 

DISCIPLINA TÓPICOS EM LINGUAGEM: 
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM 

DESVIO FONOLÓGICO 

 
Mére Lander Moura Lins 
Almira Alves dos Santos 

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
Trata-se de disciplina que discute as diversas 

possibilidades de atuação fonoaudiológica no desvio 

fonológico, bem como suas características e estratégias para 

um melhor desempenho terapêutico. Os objetivos de 

aprendizagem são: envolver os estudantes do quinto 

período de Fonoaudiologia no processo de anamnese, 

avaliação e terapia nos desvios fonológicos; apresentar 

estratégias quanto à aplicação do modelo de avaliação 

fonológica ABFW; promover modelos de intervenção para 

instalação de fonemas na fala de pacientes; e favorecer a 

compreensão e o aprendizado de técnicas para 

automatização dos fonemas. 
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2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E 
RECURSOS 
 
2.1 Conteúdos 
 
-Neurofisiologia da fala. 

-Desenvolvimento da fala e linguagem. 

-Aplicação do protocolo de avaliação de linguagem ABFW. 

–Princípios básicos de terapia e proposta de intervenção. 

-Estratégias terapêuticas para instalação e automatização do 

fonema. 

 
2.2 Metodologia e Recursos 

 
A disciplina destina-se a alunos de graduação em 

Fonoaudiologia, com foco em metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, na modalidade de Educação a Distância 

(EaD). As atividades da disciplina serão desenvolvidas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a 

Plataforma Moodle. Também serão realizadas aulas 

dialogadas por vídeo conferência com participação dos 

alunos por meio de chat (para discussão), bem como 

videoaulas gravadas. 
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Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 

 
3. AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será formativa e somativa, mediante 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto 

terapêutico. Ao final da disciplina será aplicado um 

questionário para avaliação do aluno. O detalhamento do 

processo avaliativo estará disponível na abertura da 

disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de informações sobre a disciplina, 

apresentação do docente responsável e da sequência 

didática. 
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Tópico 1: NEUROFISIOLOGIA DA FALA 
 

 
Fonte: https://www.pexels.com/pt-br/foto/apartamento-loiro-borrao-

mancha-3755618/. 
 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula expositiva dialogada sobre anatomia e a 

neurofisiologia dos órgãos fonoarticulatórios e da área de 

linguagem no cérebro.  Ao final haverá a participação dos 

alunos de forma oral ou por meio do chat. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia 

PERGUNTA/ESCOLHA OU QUESTIONÁRIO, com 

cinco questões do tema da aula expositiva dialogada, para 

ser respondido imediatamente após o término da referida 

aula. 
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Tópico 2: DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA 
LINGUAGEM 
 
- Disponibilização de textos (artigo e e-book) para leitura 

por meio de recurso PASTA: O processo de 

desenvolvimento da linguagem. 

 

 
Fonte: https://pxhere.com/pt/photo/879465. 

 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM:  o 

tema para discussão será o Plano de Orientações sobre 

estimulação de Linguagem. Baseado no fato de que 

alguns distúrbios da comunicação que ocorrem na infância 

poderiam ser evitados ou minimizados por meio de medidas 

simples, o fórum terá dois tópicos de discussão. 

Questionamento 1: Como você realizaria um plano de 

orientações aos familiares de crianças com alterações de 

linguagem? 
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Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/19/22/53/checklist-

1919292_1280.jpg 
 

Questionamento 2: Qual a importância da audição e das 

habilidades auditivas para o desenvolvimento de 

linguagem? 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/orelha-aur%C3%ADcula-

ouvir-ouvintes-2973126/. 
 
Tópico 3: PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE 
LINGUAGEM 
 
- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva síncrona com 

o intuito de apresentar o Protocolo de Avaliação de 
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Linguagem e a importância da realização de uma avaliação 

eficiente para melhor diagnóstico e proposta terapêutica. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia PERGUNTA 

OU ESCOLHA, com cinco questões do tema da aula 

expositiva dialogada, para ser respondido imediatamente 

após o término da referida aula. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM, para 

definição dos dois tipos de avaliação fonológica, 

comentando ainda as suas características. 

 

 
Fonte: https://pixabay.com/illustrations/forum-group-chat-645246/. 

 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá colocar três registros de 

transcrição fonética para cada fonema de sua escolha. 
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Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Wiktionary_A
dministrator-2000px.png. 

 
Tópico 4: TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA E 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
- Disponibilização de texto para leitura por meio de recurso 

PASTA: avaliação fonoaudiológica, princípios básicos. 

- Disponibilização de links para acesso a vídeos pelo 

recurso URL: produtos terapêuticos. 

 

 
Fonte: https://www.pexels.com/pt-br/foto/livros-computador-

freelance-trabalho-autonomo-3987020/. 
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- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de texto de no máximo duas laudas, sobre 

modelos de abordagem terapêutica para os transtornos de 

fala. 

- Disponibilização de videoaula por meio do recurso URL: 

habilidades que compõem o processamento fonológico 

(acesso ao léxico; memória de trabalho; discriminação 

auditiva e consciência fonológica) e terapia 

fonoaudiológica. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia BASE DE 

DADOS, para inserção de produto terapêutico 

confeccionado pelos alunos com demonstração de 

estratégias terapêuticas de inserção e automatização de 

fonemas. 

 

 
Fonte: https://www.pexels.com/pt-br/foto/realizacao-conquista-

facanha-sucesso-3758105/. 
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Tópico 5: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 
ALUNO 
 
- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para feedback do professor sobre 

os produtos terapêuticos. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, para avaliação do aluno, com feedback 

do professor após o término. 
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CAPÍTULO 3 
 

DISCIPLINA: ATENÇÃO DOMICILIAR NO 
SUS 

 
Lidiane Medeiros Melo 

David dos Santos Calheiros 
 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
Trata-se de disciplina para cursos da área da saúde, 

tendo em vista que a Atenção Domiciliar é uma das áreas 

de atuação no âmbito do SUS.  

A disciplina se propõe ao estudo e à construção de 

conhecimentos relacionados à Atenção Domiciliar no 

Sistema Único de Saúde (SUS), mediante conhecimento de 

conceitos, histórico, características, organização, 

funcionamento e desafios, por meio de metodologias ativas 

e participativas que possam promover a aplicação dos 

conhecimentos construídos. O objetivo geral da disciplina 

é apresentar aos alunos o funcionamento da Atenção 

Domiciliar no SUS. E traz como objetivos específicos: 

compreender o conceito de Atenção Domiciliar, bem como 

seus marcos históricos; conhecer as modalidades de 
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Atenção Domiciliar (AD); obter reflexões relacionadas aos 

processos de trabalho na Atenção Domiciliar; discutir a 

Atenção Domiciliar nas Redes de Atenção à Saúde e 

exercitar o raciocínio crítico quanto ao cenário atual da 

Atenção Domiciliar no âmbito do SUS. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E 
RECURSOS 
 
2.1 Conteúdos 
 
- O que é a Atenção Domiciliar: conceito e marcos 

históricos. 

- Atenção Domiciliar no âmbito do SUS: modalidades de 

AD, Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Programa 

Melhor em Casa, Equipe Multiprofissional de Atenção 

Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio 

(EMAP). 

- Atribuições e processos de trabalho na Atenção 

Domiciliar: atribuições das equipes de saúde; cuidado 

compartilhado; Intersetorialidade; relação família, cuidador 

e equipe. 

- AD e as Redes de Atenção à Saúde: articulação, 

matriciamento, referência e contrarreferência. 
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- Os desafios atuais da Atenção Domiciliar no SUS: 

perspectivas de especialistas. 

 
2.2  Metodologia e Recursos 

 
A disciplina destina-se a alunos de cursos da saúde 

com foco em metodologias ativas, envolvimento dos alunos 

na construção do conhecimento, utilizando ainda 

ferramentas de comunicação para ofertar suporte social e 

emocional aos alunos; questionamento dialético, 

possibilitando a construção de conhecimentos por meio de 

diálogo e reflexões; tarefas compartilhadas, mediante 

atividades que levam os alunos a refletir sobre sua 

aprendizagem e a compartilhar, de forma que esse 

compartilhamento qualifique e amplie as reflexões, 

conforme o Modelo Multimodal Integrado (Picciano, 

2017). 

A disciplina foi organizada em tópicos baseado nos 

conteúdos e as atividades serão desenvolvidas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma 

Moodle. 
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3. AVALIAÇÃO  
 
A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados e 

participação nas discussões. O detalhamento do processo 

avaliativo estará disponível na abertura da disciplina, na 

Plataforma Moodle. 

As atividades terão feedback do docente e será 

realizada atividade diagnóstica, para avaliação da base de 

conhecimento prévios dos alunos. 

 

4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de disponibilização de informações sobre a 

disciplina, apresentação do docente responsável e da 

sequência didática na Plataforma Moodle. 
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Tópico 1: CONCEITO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 
 
- Abertura de atividade utilizando estratégia 

PERGUNTA/ESCOLHA, com duas questões para 

avaliação de conhecimentos prévios dos alunos. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM: o 

tema será a Atenção Domiciliar, com dois tópicos de 

discussão. 

Questionamento 1: O que você entende por Atenção 

Domiciliar? 

Questionamento 2: Origem da atenção domiciliar, já 

ouviu falar? Se sim, compartilhe com a turma. 

- Disponibilização de atividade utilizando estratégia 

GLOSSÁRIO, em que cada aluno deverá inserir pelo 

menos dois termos relacionados à Atenção Domiciliar. 

 

Tópico 2: MODALIDADES DE ATENÇÃO 
DOMICILIAR 
 

 
Fonte: https://suscartao.com.br/servico-de-atencao-domiciliar-sus-

2021 
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- Abertura de atividade, utilizando estratégia WIKI, em que 

cada aluno insira a pesquisa de material sobre os tipos de 

modalidades de Atenção Domiciliar. 

- Após a conclusão da atividade supracitada será 

disponibilizado um link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL sobre as modalidades de AD, EMAD e 

EMAP. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de texto de no máximo duas laudas, sobre o tema 

do tópico. 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/grupo-terapia-

aconselhamento-saúde-2351896/ 
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Tópico 3: ATRIBUIÇÕES E PROCESSOS DE 
TRABALHO RELACIONADOS À ATENÇÃO 
DOMICILIAR 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/médica-médicos-

p%C3%ADlulas-farmácia-3305668/ 
 

- Disponibilização de link por meio do recurso URL, para 

acesso ao Caderno de Atenção Domiciliar volume 1, 

páginas 27 a 29. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM: o 

tema será discutido com base em três questões. 

Questionamento 1: Exemplos de cuidado compartilhado 

na Atenção Domiciliar. 

Questionamento 2: O que é a intersetorialidade? 

 Questionamento 3: Importância da tríade: família, 

cuidador e equipe. 
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- Abertura de atividade utilizando estratégia WIKI 

colaborativo para os alunos inserirem uma síntese dos 

temas discutidos. 

 
Tópico 4: ATENÇÃO DOMICILIAR E AS REDES DE 
ATENÇÃO À SAÚDE 
 
- Disponibilização de link por meio do recurso URL para 

acesso ao Caderno de Atenção Domiciliar volume 3, 

páginas 37 a 39. 

- Disponibilização de texto para leitura mediante recurso 

ARQUIVO: organização das redes de atenção à saúde na 

perspectiva de profissionais da atenção domiciliar. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

inserção de MAPA CONCEITUAL com elaboração de uma 

Rede de Atenção à Saúde em que a Atenção Domiciliar 

esteja presente no fluxo de funcionamento. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa PADLET, a 

fim de que os alunos compartilhem uma Rede de Atenção à 

Saúde na qual a Atenção Domiciliar esteja presente no fluxo 

de funcionamento. 
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Fonte: Danielle Almeida, Saúde em Rede, junho 2019 

 
Tópico 5: DESAFIOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR 
NO SUS 
 
- Disponibilização de link para acesso ao vídeo por meio do 

recurso URL: Debate entre especialistas sobre os desafios 

da atualidade na Atenção Domiciliar. 

- Disponibilização de texto para leitura pelo recurso 

ARQUIVO: Os atuais desafios da Atenção Domiciliar na 

Atenção Primária à Saúde - uma análise na perspectiva do 

SUS. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de relato respondendo ao questionamento: 

Quais as suas sugestões para superar os desafios atuais, 

com base nos conteúdos abordados na disciplina? 

- Abertura de atividade utilizando estratégia CHAT, para 

sanar dúvidas, avaliar a disciplina e feedback do professor. 
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Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/puzzle-puzzle-piece-

diferença-75659/ 
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CAPÍTULO 4 
 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO: A 
FAMÍLIA E O DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

 
Rita de Cassia Rêgo Klüsener 

Heloisa Helena Motta Bandini 
 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
O curso de aperfeiçoamento aborda conteúdos 

voltados a orientação e formação de profissionais e famílias 

de crianças com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor decorrente de deficiências e/ou outros 

agravos. 

O objetivo geral do curso é discutir a importância da 

participação da família para o processo de estimulação 

precoce das crianças com deficiências e/ou outras 

condições, agravos de saúde e do brincar no 

desenvolvimento neuropsicomotor. 

Os objetivos específicos são: compreender a 

importância do envolvimento e da participação familiar no 

programa de estimulação precoce; identificar o brincar e a 



44 

brincadeira como recursos importantes a serem utilizados 

para o desenvolvimento infantil; instrumentalizar com 

conhecimento teórico sobre atividades e produtos 

(brinquedos) a serem utilizados para estimulação precoce; 

estruturar material a partir de sucata (material reciclável) ou 

produto educacional- apresentar material escrito e o 

produto; promover a comunicação como uma habilidade 

social- vivenciar e socializar discussões sobre os temas 

abordados. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E 
RECURSOS 
 
2.1 Conteúdos 
 
- A vigilância do desenvolvimento infantil. 

- A família e o desenvolvimento infantil. 

- A importância do brincar para o desenvolvimento infantil. 

- Atividades e brinquedos para a criança de 0-3 anos. 

 
2.2 Metodologia e Recursos 

 
O curso tem como público-alvo profissionais de 

saúde, como também a população geral com foco em 

famílias com crianças com deficiências e/ou outras 

condições/agravos de saúde que interfiram no seu 



45 

desenvolvimento. O curso foi organizado em quatro 

módulos baseados nos temas de conteúdos. 

O foco deste curso está voltado para metodologias 

ativas, envolvimento dos participantes na construção do 

conhecimento, desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados e atividades práticas articulando os estudos 

teóricos, na modalidade de Educação a Distância (EaD). As 

atividades da disciplina serão desenvolvidas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma 

Moodle, podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

 
3. AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da construção do conhecimento e da 

aprendizagem será formativa, de forma contínua, 

diagnóstica, processual e somatória, pautada na assiduidade 

(frequência mínima de 75%); no cumprimento de tarefas 

nos prazos determinados, bem como na participação nas 

discussões e apresentação de produto final. O detalhamento 

do processo avaliativo estará disponível na abertura da 

disciplina, na Plataforma Moodle. 
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4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de informações sobre a disciplina, 

apresentação do docente responsável e da sequência 

didática na Plataforma Moodle. 

 

Tópico 1: A VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/criança-diversão-

fam%C3%ADlia-amor-3046494/ 
 

- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: desenvolvimento infantil, aspectos do 

desenvolvimento motor grosso e fino; desenvolvimento da 

linguagem; comportamento social e cognitivo; marcos de 

desenvolvimento infantil por faixas etárias; situações 
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patológicas; condutas e protocolos preconizados pelo 

Ministério da Saúde (MS). 

- Disponibilização de link para acesso a vídeos pelo recurso 

URL: desenvolvimento infantil, aspectos do 

desenvolvimento motor grosso e fino; desenvolvimento da 

linguagem; comportamento social e cognitivo; marcos de 

desenvolvimento infantil por faixas etárias; situações 

patológicas; condutas e protocolos preconizados pelo MS. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM: “A 

vigilância do desenvolvimento infantil” será discutido com 

base em três pontos: 

Questionamento 1: Qual a importância da caderneta de 

vacinação e do acompanhamento do desenvolvimento? 

Questionamento 2: Qual a importância dos marcos do 

desenvolvimento? 

Questionamento 3: O que se entende por 

desenvolvimento infantil? 

 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO 

para que cada aluno insira dois termos relacionados aos 

temas discutidos neste tópico. 
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Tópico 2: A FAMÍLIA E O DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

 

 
Fonte: depositphotos, ID1930555922, Creative Commons 

 

- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: percepções, sentimentos e receios de famílias, 

diretrizes de estimulação precoce, cartilha de estimulação 

precoce na primeira infância, compreendendo a família da 

criança com deficiência. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: a importância da família no desenvolvimento da 

criança. 

https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/forum/view.php?id=14975
https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/forum/view.php?id=14975
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- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com 10 perguntas objetivas sobre os 

temas discutido no tópico. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia CHAT, na qual 

os alunos, estimulados por questões norteadoras, poderão 

tirar dúvidas, compartilhar experiências e vivências. 

 
Tópico 3: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/criança-torre-blocos-de-

construção-1864718/ 
 

- Disponibilização de textos para leitura por intermédio do 

recurso PASTA:  a importância do brincar e brinquedos da 

internet. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeos pelo recurso 

URL: a importância de brincar, portarias do Inmetro. 

https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/url/view.php?id=15017
https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/forum/view.php?id=14975
https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/forum/view.php?id=14975
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- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA 

para elaboração de texto de no máximo duas laudas que 

atenda à questão: Como o brinquedo pode ajudar no 

desenvolvimento da criança? 

 
Tópico 4: ATIVIDADES E BRINQUEDOS PARA A 
CRIANÇA DE 0-3 ANOS 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/teddy-teddy-bear-coração-

5068544/ 
- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA, 

para que os alunos insiram referências resultantes de 

pesquisa em bancos de dados ou repositórios abertos de 

brinquedos ou brincadeiras. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia WIKI por 

meio da qual o aluno irá inserir projeto para confecção de 

material lúdico, e/ou brinquedo e/ou brincadeira, que 

promovam aquisição de habilidades motoras e sensoriais, 

estímulo à linguagem ou aquisição de conhecimentos, 

usando materiais de sucata ou outros encontrados 
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facilmente em ambiente doméstico com finalidades e 

justificativas. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia BASE DE 

DADOS, para inserção do produto construído, por meio de 

vídeo, fotografias ou e-fólio, podendo ser utilizado 

plataformas externas ao Moodle. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM para 

sanar dúvidas e compartilhar ideias sobre os produtos. 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

feedback do professor sobre os produtos e orientação de 

como inserir os produtos, com as devidas correções, em 

repositórios digitais abertos. 
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CAPÍTULO 5 
 

CURSO DE EXTENSÃO: ESTRATÉGIAS 
PARA VACINAÇÃO INFANTIL 

 
Claudio José dos Santos Júnior 

Paulo José Medeiros de Souza Costa 
 
1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
O Curso de Extensão pretende formar 

multiplicadores para ampliar e atualizar o conhecimento 

daqueles que são responsáveis (direta ou indiretamente) 

pelo cuidado à saúde do público infantil, favorecendo a 

qualificação e o contato do participante com informações 

básicas sobre os principais fundamentos, conceitos e 

atualizações no âmbito do tema ‘imunizações’ e ‘educação 

em saúde vacinal’.  

O objetivo geral é disseminar o conhecimento sobre 

imunizações e preparar o participante para ser capaz de 

fornecer orientações sobre como e onde obter informações 

confiáveis sobre vacinas, desde os seus aspectos biológicos 
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aos esquemas de vacinação por faixa etária e aos tabus e 

mitos que cercam as vacinas. 

Os objetivos específicos são: abordar noções de 

funcionamento do sistema imunológico e dos 

imunobiológicos; apresentar o Programa Nacional e os 

Calendários Nacionais de Imunização; apresentar 

estratégias para vacinação infantil e de educação em saúde; 

apresentar como e onde obter informações confiáveis sobre 

as vacinas; estimular o reconhecimento do papel histórico 

das vacinas na erradicação de doenças; estimular a 

identificação e o combate às fake news, falsas 

contraindicações e mitos acerca das vacinas. 

 

3 CONTEÚDOS, METODOLOGIA E 
RECURSOS 
 
3.1 Conteúdos 
 
- Fundamentos Imunológicos Básicos. 

- Vacinação e Manutenção da Saúde Individual e Coletiva. 

- Educação em Saúde Vacinal. 

 
3.2 Metodologia e Recursos 

 
Trata-se de um curso de extensão direcionado a 

alunos de graduação e profissionais com atuação nas áreas 
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de saúde e/ou educação, na modalidade a distância.. O foco 

deste curso está voltado para metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida. As atividades do 

curso serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

No desenho do curso foi aplicado o Modelo 

Multimodal Integrado (Picciano, 2017). Assim, todas as 

atividades de ensino do curso serão desenvolvidas com 

mediação tecnológica digital e realizadas sem interação 

simultânea e/ou presencial de tutores e estudantes 

(modalidade assíncrona), destacando-se cinco dos sete 

componentes estruturantes do modelo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
Figura 1. Mapeamento de um curso EaD orientado para 

autoaprendizagem. 

 
Fonte: Adaptado de Picciano (2017). 

 

Os componentes responsáveis por orientar a 

autoaprendizagem neste curso serão trabalhados com base 

nos seguintes recursos e atividades: conteúdo (videoaulas, 

podcasts, materiais textuais, referências, animações, 

arquivos, notícias), reflexão e aprendizagem colaborativa 

(fóruns, experiências, wiki, glossário), estudo 

individualizado e avaliação (questionários, tarefas, 

enquetes, pesquisas).  

 
 

Conteúdo
(texto, vídeo, 

áudio)

Suporte 
emocional

Estudo 
individualizado

Questionamento 
dialético

(fóruns, chats) 

Avaliação
(AVA, tarefas, 

questionários, enquetes, 
fóruns)  

Colaboração
(wiki, gloassário, 

experiências)

Reflexão
(wiki, blog, grupos, 

fóruns) 
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4 AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será formativa e somativa, mediante do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer do 

curso. O aluno será avaliado pelos critérios de assiduidade 

(frequência mínima nas atividades assíncronas de 75%), 

cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto final. 

O detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 

5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de disponibilização de informações sobre a 

disciplina, apresentação do docente responsável e da 

sequência didática na Plataforma Moodle. 
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Tópico 1: FUNDAMENTOS IMUNOLÓGICOS 
BÁSICOS 
 

 
Fonte: https://br.freepik.com 

 
- Abertura de atividade utilizando estratégia PERGUNTA 

OU ESCOLHA,  para avaliação de conhecimentos prévios 

dos alunos, contendo uma pergunta: Você sabe o que é 

sistema imunológico? 

- Disponibilização de artigo para leitura mediante recurso 

ARQUIVO: Sistema imunológico humano. 

- Disponibilização de link para acesso a videoaula pelo 

recurso URL: Sistema Imune - O que é? Qual função? O 

que compõe o sistema imunológico? 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo de animação 

por meio do recurso URL: Como o nosso organismo se 

protege dessas células estranhas? 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM:  o 

tema será discutido com base em duas questões: 

Questionamento 1: Por que ficamos doentes? 



58 

Questionamento 2: Quando adquirimos uma infecção o 

que acontece com o nosso corpo? 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia GLOSSÁRIO 

colaborativo a fim de que cada aluno insira dois termos 

relacionado ao tema “Fundamentos imunológicos das 

vacinas”. 

 

Tópico 2: VACINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE 

INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

 
Fonte: www.br.freepik.com 

 

- Abertura de atividade utilizando estratégia PERGUNTA 

OU ESCOLHA, para avaliação de conhecimentos prévios 

dos alunos, contendo uma pergunta - Você sabe o que é 

Hesitação Vacinal? 
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- Disponibilização de link para acesso a notícia em veículos 

da mídia impressa por meio do recurso URL: “Brasil 

registra 4.507 casos confirmados de sarampo”. 

- Disponibilização de texto para leitura por intermédio do 

recurso ARQUIVO: Programa Nacional de Imunizações. 

- Disponibilização de link para acesso a timeline (forma 

gráfica de apresentação de uma sequência de eventos em 

ordem cronológica e linear) pelo recurso URL: Vacinação 

no Brasil. 

- Disponibilização de link para acesso a download de 

recurso educacional aberto por meio do recurso URL: Guia 

Vacinal Interativo. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM:  o 

tema será discutido com base em pesquisa na internet, 

dicionário físico e/ou fontes de acesso do aluno, sobre o que 

significa o termo “Hesitação Vacinal”. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 

comentários, compartilhamento de experiências e dicas de 

leitura, filmes, vídeos sobre vacinação e manutenção da 

saúde individual e coletiva. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia PESQUISA, 

para responder ao questionamento: Como as vacinas são 

produzidas? 
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- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de texto de no máximo uma lauda, que responda 

aos questionamentos: Quando foi a última vacina que 

você tomou? Qual(ais) doença(s) essa vacina 

protege? Em qual local do corpo você tomou essa 

vacina?  Você teve alguma complicação? Se sim, qual? 

Quando é a próxima vacina que você irá tomar? Qual a 

data? Existem vacinas atrasadas em seu cartão de 

vacinação? 

 

Tópico 3: EDUCAÇÃO EM SAÚDE VACINAL 
 

 
Fonte: www.br.freepik.com 

 

- Disponibilização de textos para leitura por meio do 

recurso PASTA: Educação em saúde e ações para a 

imunoprevenção e verificação da situação vacinal. 
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- Disponibilização de link para acesso a notícias em 

veículos da mídia impressa pelo recurso URL: Semana 

Saúde na Escola. 

- Disponibilização de cartilha para leitura por meio do 

recurso ARQUIVO: Rotina de imunizações. 

- Disponibilização de link para acesso a notícias em 

veículos da mídia oficial mediante recurso URL: 

Informações sobre vacinas. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM: o 

tema será discutido com base no questionamento: Você 

conhece ou já participou de alguma ação de Educação em 

Saúde? 

- Abertura de atividade utilizando estratégia BASE DE 

DADOS, para que cada aluno insira uma sugestão de plano 

de aula sobre “Imunizações na Educação Básica” ou 

sugestões de atividades com escolares, após pesquisa em 

mídias e no Ministério da Saúde. 
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Tópico 4: ATIVIDADES FINAIS 

 

 
Fonte: www.br.freepik.com 

 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO com pós-teste. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de texto de no máximo uma lauda, com relato 

de uma notícia “fake” e de uma notícia verdadeira, ambas 

retiradas do site do Ministério da Saúde 

(http://portalms.saude.gov.br/fakenews). A seguir o aluno 

compartilha o material em rede social de sua escolha, sendo 

que na notícia “fake” deverá ser inserida uma tarja vermelha 

em “X” seguida de um texto explicativo. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa PADLET, para 

http://portalms.saude.gov.br/fakenews
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que os alunos compartilhem o relato de uma notícia fake e 

de outra verdadeira.
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CAPÍTULO 6 
 

DISCIPLINA: HISTOLOGIA HUMANA 

 
Kamila Melo de Almeida 

 

 

Fonte: Arquivos de Histologia Humana, 
http://biologiadiversa.blogspot.com/2015/06/arquivos-de-histologia-

humana.html 

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
Trata-se do estudo da identificação e classificação 

microscópica de células e tecidos, e de como essas 

estruturas se organizam para constituir os diferentes órgãos. 
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O Objetivo geral é propiciar aos alunos o 

reconhecimento estrutural dos tecidos do corpo humano e 

capacitá-los para o diagnóstico das diversas peculiaridades 

microscópicas dos achados histológicos. E os objetivos 

específicos são: conhecer as características estruturais e 

morfológicas dos tecidos; descrever a estrutura, a 

ultraestrutura e a histofisiologia dos tecidos humanos; 

promover a percepção para visualização e observação de 

detalhes de estruturas microscópicas; desenvolver a 

habilidade em desenhar as estruturas histológicas. 

 

2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS 
 
2.1 Conteúdos 
 
- Introdução à histologia. 

- Noções de técnicas histológicas. 

- Origem dos tecidos. 

- Tipos de tecidos básicos. 

- Especializações da membrana celular. 

- Tecido epitelial de revestimento e glandular. 

- Tecido conjuntivo propriamente dito; tecido cartilaginoso; 

tecido ósseo; tecido sanguíneo. 

- Tecido muscular. 
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- Tecido nervoso. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 

 
A disciplina destina-se a alunos de graduação em 

Biologia com foco em metodologias ativas, envolvimento 

dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

ensino híbrida (presencial e a distância). As atividades a 

distância serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, uso 

de laboratório para ensino presencial e outros espaços 

virtuais, como aplicativo para fichamento de texto e o 

Padlet, que é um mural virtual no qual os usuários podem 

postar comentários e mídia. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017), acrescentado de um módulo de 

atividades presenciais, sendo a disciplina organizada em 

tópicos baseados nos conteúdos. 

 
3. AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será formativa e somativa, através do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 
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disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas e 

presenciais de 75%), cumprimento de tarefas nos prazos 

determinados e participação nas discussões. O 

detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

 
A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de disponibilização de informações sobre a 

disciplina, apresentação do docente responsável e da 

sequência didática na Plataforma Moodle. 

 

Tópico 1: INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA  
 
- Disponibilização de texto para leitura por meio de recurso 

PASTA: Conceitos introdutórios em histologia. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: Conceitos introdutórios em histologia. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia WIKI para 

inserção do fichamento do tema. 
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- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões de múltipla escolha sobre 

os conceitos básicos de histologia, com feedback do 

professor. 

 

 
Fonte: https://o.quizlet.com/epnXUCh9P7.-n.4kffH-fQ.jpg 

 
Tópico 2: APROFUNDAMENTO DO 
CONHECIMENTO 
 
- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web para aula expositiva 

dialogada e também para apresentação de um vídeo sobre a 

origem dos tecidos e os tipos de tecidos básicos. Ao final 

haverá a participação dos alunos de forma oral ou por meio 

do chat. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

para que cada aluno insira três termos relacionados aos 

temas da aula expositiva. 
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- Inserção de orientações para realização de aula prática em 

laboratório utilizando recurso LIVRO, contendo roteiro e 

guia histológico. Em cada bancada dois alunos irão 

compartilhar um microscópico óptico, receberão quatro 

lâminas com os tipos de tecidos (epitelial, conjuntivo, 

muscular e nervoso) e serão apresentadas as características 

morfológicas de cada classe, sendo a seguir solicitado que 

os alunos elaborem um esquema da matriz celular e da 

estrutura celular visualizadas. 

 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/microscópio-ampliar-linha-arte-

5138742/ 
 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa PADLET, para 

que em grupo de cinco alunos, seja elaborada e 

https://pixabay.com/pt/vectors/microsc%C3%B3pio-ampliar-linha-arte-5138742/
https://pixabay.com/pt/vectors/microsc%C3%B3pio-ampliar-linha-arte-5138742/
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compartilhada uma síntese das principais características dos 

quatro tecidos estudados e suas diferenças. 

 

 
Fonte: Rozangela Wyszomirska 

 
Tópico 3: ALINHANDO SABERES 
 
- Disponibilização de texto para leitura por meio de recurso 

PASTA: fisiologia dos tecidos, características funcionais e 

especificidades de cada tecido, capacidade de regeneração 

e apresentação de um fluxograma dos tecidos humanos. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: fisiologia dos tecidos, características funcionais e 

especificidades de cada tecido, capacidade de regeneração 

e apresentação de um fluxograma dos tecidos humanos. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web para aula expositiva dialogada sobre a fisiologia dos 

tecidos, características funcionais e especificidades de cada 
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tecido, capacidade de regeneração e apresentação de um 

fluxograma dos tecidos humanos. Ao final da aula será 

utilizado o aplicativo QUIZ de perguntas e respostas sobre 

os temas em discussão. 

 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/questionário-exame-

%C3%ADcone-botão-3644414/ 
 

Tópico 4: APROFUNDAMENTO DE ATIVIDADE 
 
- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA, 

para inserção de mapa conceitual elaborado pelos alunos, 

em dupla, sobre as características morfológicas e funcionais 

dos tecidos estudados. O mapa conceitual deverá ser 

construído utilizando aplicativo externo ao Moodle, sendo 

sugerido o uso dos seguintes aplicativos: 

https://pixabay.com/pt/vectors/question%C3%A1rio-exame-%C3%ADcone-bot%C3%A3o-3644414/
https://pixabay.com/pt/vectors/question%C3%A1rio-exame-%C3%ADcone-bot%C3%A3o-3644414/
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https://cmaptools.br.uptodown.com; 

http://www.mindmeister.com/pt; https://www.draw.io/ 

 

 
Fonte: René Mérou, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1377588 
 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web para seminário de 

apresentação de duplas de alunos, contemplando a síntese 

dos conhecimentos adquiridos na disciplina de histologia e 

feedback do professor. 

https://cmaptools.br.uptodown.com/
http://www.mindmeister.com/pt
https://www.draw.io/
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Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/professor-escola-

universidade-1015630/ 
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CAPÍTULO 7 
 

CURSO DE CAPACITAÇÃO: CONHECER A 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 
Raffael Gonçalves Motta 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/306948530825002956/ 

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
A Educação Permanente em Saúde (EPS) como 

política pública, contribui para a efetivação dos princípios 

basilares do Sistema Único de Saúde (SUS), observando-

se, no entanto, uma incompreensão ou até um 
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desconhecimento de seu conceito, que é considerado como 

um dos maiores impeditivos para sua efetivação. Dessa 

forma, torna-se necessária a capacitação dos profissionais 

lotados em serviços de desenvolvimento de pessoas, tendo 

em vista que eles são responsáveis por estimular e 

supervisionar o desenvolvimento das atividades de 

educação permanente das instituições. 

Os objetivos de aprendizagem consistem em: 

entender o conceito de educação permanente em saúde; 

conhecer o processo evolutivo deste conceito; compreender 

a diferença entre educação em serviço, continuada e 

permanente; distinguir os conceitos e práticas de educação 

continuada e permanente; desenvolver estratégias de 

implantação da EPS com base em evidências; desenvolver 

práticas de EPS; propor uma microintervenção em seu 

serviço relacionado ao tema do curso. 

O curso será dividido em quatro tópicos temáticos, 

desde o processo histórico da educação permanente, antes 

mesmo desta ingressar no campo da saúde, até a discussão 

sobre seus principais modelos de prática. 
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2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Introdução à EPS. 

- Educação em saúde, continuada e permanente. 

- Educação permanente na prática: uma análise baseada em 

evidências. 

- Desenvolvendo a teoria na prática. 

 

2.2 Metodologia e Recursos: 
 

O curso destina-se a profissionais que trabalham 

com desenvolvimento de pessoas, com foco em 

metodologias ativas, envolvimento dos participantes na 

construção do conhecimento, desenvolvimento de projetos 

individuais ou compartilhados, sala de aula invertida, na 

modalidade de Educação a Distância (EaD). As atividades 

da disciplina em sua maioria são desenvolvidas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a 

Plataforma Moodle, podendo ainda utilizar outros espaços 

virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017), para a estruturação de cursos 

on-line, optando-se por priorizar os seguintes componentes: 
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conteúdo (conjunto de conhecimento) compreendido pelas 

referências bibliográficas; reflexão (espaços de reflexão e 

discussão das aprendizagens, tais como os fóruns, 

exercícios reflexivos e videoconferências) e avaliação da 

aprendizagem (estratégias de avaliação adequadas e 

adaptadas à proposta do curso on-line, dispostos entre 

exercício diagnóstico, exercícios reflexivos e 

tarefa/avaliação final). 

 
3. AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será diagnóstica, formativa e somativa, 

mediante cumprimento de atividades e tarefas no 

transcorrer da disciplina. O aluno será avaliado pelos 

critérios de assiduidade (frequência mínima nas atividades 

síncronas de 75%), cumprimento de tarefas nos prazos 

determinados, participação nas discussões e apresentação 

de produto final. O detalhamento do processo avaliativo 

estará disponível na abertura da disciplina, na Plataforma 

Moodle. 
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4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 
 

A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de disponibilização de informações sobre a 

disciplina, apresentação do docente responsável e da 

sequência didática na Plataforma Moodle. 

 

Tópico 1: INTRODUÇÃO À EPS 

 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/grupo-equipe-gabarito-

confirmando-1825510/ 
 

- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: História mundial da Educação Permanente na 

pedagogia, no campo da saúde no Brasil e política de 

educação permanente. 
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- Abertura de atividade, utilizando estratégia WIKI, para 

que os alunos em colaboração, desenvolvam uma narrativa 

da história da EPS, os conceitos de Educação Permanente, 

Educação Continuada e Educação em Serviço; as principais 

diferenças entre os conceitos e, ainda, compreender a inter-

relação existente entre conceito e prática. 

 

 
Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WIKI.gif#/media/File:WIKI
.gif 

 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia GLOSSÁRIO 

colaborativo para que cada aluno insira três termos 

relacionados aos temas. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM 

contendo a seguinte questão norteadora: Conhecendo 

agora um pouco da história da EPS no Brasil, para você 

quais as principais divergências entre a proposta 
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apresentada na política e a realidade em seu campo de 

trabalho? 

 
Tópico 2: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO, 
CONTINUADA E PERMANENTE: ENCONTRANDO 
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/diversidade-diferenças-

qualidades-1350043/ 
 

- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: semelhanças e diferenças entre Educação em 

Serviço, Educação Continuada e Educação Permanente em 

Saúde. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia GLOSSÁRIO 

colaborativo para que cada aluno insira três termos 

relacionados ao tema. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM, para 

discussão sobre as possibilidades de articulações práticas 
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entre os três conceitos (Educação em Serviço, Educação 

Continuada e Educação Permanente em Saúde). 

 
Tópico 3: EDUCAÇÃO PERMANENTE NA 
PRÁTICA: UMA ANÁLISE BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 
 
- Disponibilização de artigos de revisão sistemática para 

leitura mediante recurso PASTA: Educação Permanente em 

Saúde na atenção primária, nos serviços de saúde e 

estratégias de educação permanente na Saúde da Família. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM, a 

fim de promover discussão sobre as possibilidades do uso 

de evidências envolvendo EPS para auxiliar na resolução 

dos problemas existentes no setor de desenvolvimento de 

pessoas. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de texto de no máximo duas laudas, com uma 

síntese de evidências identificadas. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa PADLET, para 

que os alunos compartilhem a síntese de evidências 

identificadas. 
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Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Correct.svg#/media/File:Co
rrect.svg 

 
Tópico 4: TEORIA NA PRÁTICA: 
DESENVOLVENDO AÇÕES DE EPS 
 
- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA, sobre aprendizagem baseada em equipes, roda de 

conversa como estratégia para gestão de EPS e 

metodologias ativas. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia BASE DE 

DADOS, para inserção de  registros ou relatos de atividades 

de Educação Permanente em Saúde desenvolvidas em seu 

respectivo serviço. 

- Disponibilização de recurso LIVRO, contendo os relatos 

de atividades de EPS desenvolvidas nos serviços dos quais 

os participantes fazem parte. 

https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/wiki/view.php?id=15045
https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/wiki/view.php?id=15045
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- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, em 

dupla de alunos para elaboração de uma proposta de 

microintervenção em Educação Permanente em Saúde no 

seu serviço de trabalho. 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/540854236507167233/ 

 

https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/wiki/view.php?id=15045
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CAPÍTULO 8 
 

DISCIPLINA EM CURSO DE EXTENSÃO: 
ASSINCRONIA PACIENTE-VENTILADOR 

 
Aderval Elias da Silva Neto 

Lucyo Wagner Torres de Carvalho 
 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 
 

A ventilação mecânica é um dos recursos mais 

utilizados no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), sendo de fundamental importância na preservação da 

vida de pacientes graves. A disciplina trata do estudo de 

distúrbios de funcionamento dos aparelhos de ventilação 

mecânica e os pacientes, especificadamente a Assincronia 

Paciente-Ventilador (APV). Discute ainda uma maneira 

não invasiva, confiável, econômica e acessível a todos os 

profissionais de saúde para diagnosticar e corrigir as APV, 

por intermédio da inspeção visual da forma das curvas dos 

gráficos apresentada na tela dos aparelhos de ventilação 

mecânica. 
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Os objetivos de aprendizagem são: habilitar o aluno 

a entender o funcionamento dos gráficos escalares e loops 

da ventilação mecânica; tornar o aluno capaz de identificar 

e corrigir as assincronias paciente-ventilador por meio da 

análise gráfica. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
2.1 Conteúdos: 
 
- Interação ventilação mecânica x paciente. 

- Repercussões clínicas das assincronias paciente-

ventilador. 

- Entendendo as curvas e loops básicos da ventilação 

mecânica. 

- Assincronias paciente-ventilador: como identificá-las e 

corrigi-las. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 

 
Trata-se de uma disciplina de curta duração, que 

compõe um curso de extensão e destina-se a estudantes de 

graduação da área de saúde, em especial os de fisioterapia 

e de medicina, com foco em metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 
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compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD). As atividades da disciplina em 

sua maioria são desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

três tópicos. 

 
3. AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados e 

participação nas discussões. O detalhamento do processo 

avaliativo estará disponível na abertura da disciplina, na 

Plataforma Moodle. 
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4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 
 
Tópico 1 – FAMILIARIZANDO O ALUNO COM A 
TEMÁTICA 
 

 
Fonte: Daniel Xavier, Interpretação de curvas e loops em ventilação 

mecânica, 2012 
 

- Disponibilização de textos para leitura por intermédio de 

recurso PASTA: monitorização gráfica em ventilação 

mecânica; 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá inserir três termos e comentar 

outros dois termos inseridos por colegas. 
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Tópico 2: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
FORMATIVA 
 
- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON (BBB), 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula expositiva dialogada sobre a interação ventilação 

mecânica x paciente, repercussões clínicas das assincronias 

paciente-ventilador e curvas e loops básicos da ventilação 

mecânica.  Ao final haverá a participação dos alunos de 

forma oral ou por meio do chat. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas da aula 

expositiva dialogada, para ser respondido imediatamente 

após o término da aula; 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre como identificar e corrigir as assincronias paciente-

ventilador. Ao final haverá a participação dos alunos de 

forma oral ou por meio do chat; 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas da aula 

expositiva dialogada, para ser respondido imediatamente 

após o término da aula. 
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Fonte: Recomendações brasileiras de ventilação mecânica 2013. Parte 

I 
 
Tópico 3: EXERCÍCIO REFLEXIVO 
 
- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM, para 

discussão de casos clínicos; 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa WAKELET, 

para que os alunos compartilhem resumo de conhecimentos 

adquiridos e um exercício reflexivo. 
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CAPÍTULO 9 
 

DISCIPLINA: TÓPICOS EM GINECOLOGIA 
E OBSTETRÍCIA 

 
Elizabeth Bacha 

Almira Alves dos Santos 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 
 

A disciplina discute diversos aspectos do 

atendimento à mulher, evidenciando que a anamnese e o 

exame físico são etapas fundamentais no processo do 

atendimento, bem como colaboram na prevenção de vários 

tipos de doenças, contribuindo assim para reduzir a 

morbidade e mortalidade da mulher e do recém-nascido. Os 

principais objetivos da disciplina são: apresentar aos alunos 

de medicina um atendimento à mulher com empatia, 

compreensão da dimensão sociológica e emocional; 

reconhecer o que é fisiológico e patológico em cada fase do 

desenvolvimento do aparelho genital feminino, incluindo o 

período gestacional. 
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2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos 
 
- Anamnese ginecológica. 

- Exame da genitália externa feminina e das mamas. 

- Exame especular e toque vaginal. 

- Anamnese obstétrica. 

- Exame obstétrico. 

- Toque vaginal no trabalho de parto. 

- Evolução clínica do trabalho de parto. 

- Partograma. 

- Puerpério fisiológico e patológico. 

- Rastreamento de câncer cérvico uterino e da mama. 

 

2.2 Metodologia e Recursos: 
 

Trata-se de uma disciplina para o curso de 

graduação em medicina, com foco em metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD). As atividades da disciplina em 

sua maioria são desenvolvidas no Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 

 
3. AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento das atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e realização do Exame Clínico 

Objetivo e Estruturado (OSCE). O detalhamento do 

processo avaliativo estará disponível na abertura da 

disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

A disciplina é desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente são inseridas as boas-vindas e a apresentação 

do docente responsável, seguidas de informações sobre a 
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disciplina e a sequência didática, com detalhamento de cada 

atividade a ser realizada. 

 
Tópico 1: ANAMNESE GINECOLÓGICA 
 
- Disponibilização de artigo para leitura por meio de recurso 

ARQUIVO: Semiologia ginecológica. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM 

referente ao tema com feedback do professor. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA para 

que o aluno elabore uma  anamnese ginecológica de alguma 

mulher do seu convívio. 

 

 
Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/ilustracao-do-conceito-de-

ginecologia_10175252.htm 
 

 

https://moodleced.uncisal.edu.br/mod/assign/view.php?id=15010
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Tópico 2: EXAME DA GENITÁLIA EXTERNA 
FEMININA E MAMAS 
 

 
Fonte: Elizabeth Bacha 

 
- Disponibilização de link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL com o tema exame físico da mama 

- Disponibilização de texto para leitura pelo recurso 

ARQUIVO: Genitália externa. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 

retirada de dúvidas sobre o exame das mamas; 

- Disponibilização de figura mediante recurso ARQUIVO 

sobre genitália externa. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA para 

elaboração de texto de uma lauda, respondendo ao 

enunciado: Cite alterações e patologias que possam ser 

encontradas em cada estrutura apontada na figura 

“Genitália externa”. 
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Tópico 3: EXAME ESPECULAR E TOQUE 
VAGINAL 
 
- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: rastreamento do câncer de colo uterino, 

ectocérvice, endocérvice, Junção Escamo-colunar (JEC), 

orifício externo do colo. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: Exame especular. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia WIKI, para que 

os alunos em colaboração, desenvolvam uma narrativa de 

casos clínicos de patologias que podem ser diagnosticadas 

com exame especular e toque vaginal. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá inserir três termos usados em 

ginecologia. 

- Disponibilização de figuras e fotos mediante recurso 

PASTA sobre como fazer o exame especular e toque 

vaginal. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia PERGUNTA 

OU ESCOLHA, contendo uma pergunta para cada foto ou 

figura disponibilizadas. 
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Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/ilustracao-do-conceito-de-

ginecologia_9852005.htm 
 

Tópico 4: ANAMNESE OBSTÉTRICA 
 

 
Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/10/11/09/59/pregnant-

woman-yoga-3739317_1280.png 
 

- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA sobre alterações fisiológicas na gestação. 
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- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON (BBB), 

plataforma de conferência web com código aberto, com 

abertura de salas de aula paralelas, em quantidade 

proporcional ao número de alunos, sendo cada sala com no 

máximo cinco a sete participantes, para discussão do tema 

e orientação do professor. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá inserir três termos utilizados na 

obstetrícia. 

 
Tópico 5: EXAME FÍSICO OBSTÉTRICO 
 

 
Fonte: Elizabeth Bacha 

 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL sobre como realizar um exame físico 

obstétrico. 
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- Disponibilização de figuras e fotos mediante recurso 

PASTA sobre exame obstétrico; 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

que cada aluno faça um exercício reflexivo sobre o 

atendimento obstétrico. 

 
Tópico 6: TRABALHO DE PARTO 
 

 
Fonte: Benjamim Chan 

 

- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: Assistência ao parto normal; 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: parto normal e cesárea; 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 

discutir indicações e complicações do parto normal e 

cesariana. 
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Tópico 7: PARTOGRAMA 
 
- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre partograma: finalidade, construção e elaboração. Ao 

final haverá a participação dos alunos de forma oral ou por 

meio do chat; 

- Disponibilização de figuras e fotos por meio de recurso 

PASTA: Partogramas; 

- Abertura de atividade utilizando estratégia PERGUNTA 

OU ESCOLHA, contendo uma pergunta para os alunos 

descrevam o partograma de cada foto ou figura. 

 

 
Fonte: Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente, FIOCRUZ 
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Tópico 8: PUERPÉRIO FISIOLÓGICO E 
PATOLÓGICO 
 

 
Fonte: https://image.freepik.com/fotos-gratis/bebe-recem-nascido-de-

enfermagem_1398-1644.jpg 
- Disponibilização de textos para leitura por meio de recurso 

PASTA: Assistência ao parto normal; 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre puerpério fisiológico. Ao final haverá a participação 

dos alunos de forma oral ou por meio do chat; 

- Abertura de atividade utilizando estratégia WIKI, para que 

os alunos em colaboração, desenvolvam uma narrativa de 

principais patologias no período do puerpério; 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para cada aluno participar de um 

mini OSCE virtual.
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CAPÍTULO 10 
 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
Natassia Santos 

Carmem Silvia Motta Bandini 
 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 
 

A prevalência de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) vem aumentando e faz-se 

necessário que os profissionais de saúde saibam triar e 

identificar sinais precoces do transtorno, a fim de 

encaminhar para tratamentos efetivos. 

Os objetivos de aprendizagem são: tornar o 

estudante capaz de identificar características de autismo em 

crianças; realizar triagem com instrumento validado; 

conhecer as abordagens utilizadas para tratamento de 

autismo com Práticas Baseadas em Evidência (PBEs) e 

orientar aos pais quanto ao tratamento. 

 
 
 



102 

2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Aspectos gerais sobre desenvolvimento infantil. 

- Desenvolvimento infantil típico e atípico. 

- PBEs para o tratamento do autismo. 

- Escala de rastreio do TEA. 

- Orientação quanto ao tratamento para pais e cuidadores de 

crianças com TEA. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

A disciplina destina-se a alunos de graduação de 

cursos da área da saúde, com foco em metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD). As atividades da disciplina em 

sua maioria são desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 
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3. AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será diagnóstica, formativa e somativa, 

por meio do cumprimento de atividades e tarefas no 

transcorrer da disciplina. O aluno será avaliado pelos 

critérios de assiduidade (frequência mínima nas atividades 

síncronas de 75%), cumprimento de tarefas nos prazos 

determinados, participação nas discussões e apresentação 

de produto final. O detalhamento do processo avaliativo 

estará disponível na abertura da disciplina, na Plataforma 

Moodle. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

 
A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, 

acompanhadas de informações sobre a disciplina, 

apresentação do docente responsável e da sequência 

didática na Plataforma Moodle. 
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Tópico 1: DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/lego-pedras-plastic-colorido-
903045/ 
 
- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

contendo: conceito de Autismo, causas e intervenção. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL: principais marcos do desenvolvimento típico 

e os desvios referentes ao desenvolvimento atípico. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, contendo cinco perguntas sobre 

desenvolvimento infantil. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM: o 

tema será discutido com base em cinco questionamentos: 

Questionamento 1: Quais os principais marcos do 

desenvolvimento infantil? 

Questionamento 2: Quais as principais práticas baseadas 

em evidências científicas para tratamento do autismo? 
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Questionamento 3: Conhece algum material que oriente 

pais e ou cuidadores quanto ao tratamento do autismo? 

Questionamento 4: Quem pode aplicar essa escala M-

CHAT e a partir de que idade? 

Questionamento 5: Qual novidade o DSMV traz com 

relação à versão anterior? 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá inserir três termos e comentar 

outros dois termos inseridos por colegas. 

 
Tópico 2: PRÁTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS 
CIENTÍFICAS PARA O TRATAMENTO DO 
AUTISMO 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/terapia-blocos-autismo-

criança-5812852/ 
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- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA, 

referente a: Práticas para o tratamento do autismo e Escala 

de rastreio do TEA. 

- Disponibilização de dois casos clínicos utilizando recurso 

PÁGINA. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO para preenchimento da Escala M-chat 

conforme casos clínicos disponibilizados, sendo um 

questionário para cada caso clínico. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

que o aluno em no máximo duas laudas, sugira práticas que 

podem ser utilizadas para os dois casos clínicos. 

 
Tópico 3: ORIENTAÇÕES AOS PAIS E 
CUIDADORES 
 

 
Fonte: https://www.jornalciencia.com/ligacao-entre-autismo-e-

sinestesia-e-confirmada-por-cientistas/ 
 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre produtos educacionais com orientações aos pais e 
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cuidadores de crianças com TEA. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

que os alunos em dupla, no máximo em duas laudas, 

apresentem a proposta de um recurso educacional aberto 

com orientações aos pais e cuidadores de crianças com 

TEA. 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web com código aberto, para que 

os alunos em dupla apresentem produto educacional aberto 

elaborado no formato de vídeo, e-book, mural interativo, 

jogo, com orientações aos pais e cuidadores quanto a sinais 

e sintomas e referente à importância da intervenção com 

práticas baseadas em evidência. 
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CAPÍTULO: 11 

 

MÓDULO DE DISCIPLINA: ESCLEROSE 
LATERAL AMIOTRÓFICA X 

FONOAUDIOLOGIA 

 
Alexsandra Nunes de Assunção 

Ana Carolina Rocha Gomes Ferreira 
Heloisa Helena Motta Bandini 

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

 
Fonte: Alexsandra Nunes de Assunção 

 

Trata-se de um módulo que faz parte de uma 

disciplina anual do curso de Fonoaudiologia, sobre as 

principais Doenças Neurológicas, sendo a Esclerose Lateral 
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Amiotrófica (ELA), o módulo apresentado neste trabalho. 

Os objetivos gerais do módulo são: reconhecer as 

principais características da doença, especialmente das 

alterações fonoaudiológicas e as possibilidades de 

tratamento em fonoaudiologia. Quanto aos objetivos 

específicos, destacam-se: aprofundar as bases teóricas 

relacionadas à atuação fonoaudiológica; favorecer a 

correlação teórica dos aspectos relacionados à abordagem 

fonoaudiológica; compreender quando e como realizar 

encaminhamento para profissionais de áreas afins; planejar 

e justificar as futuras avaliações fonoaudiológicas; levantar 

as hipóteses diagnósticas fonoaudiológicas de 

manifestação, sindrômica e etiológica relacionadas ao 

contexto de cuidados fonoaudiológicos ambulatoriais; 

realizar intervenções fonoaudiológicas; discutir, de forma 

interdisciplinar, casos clínicos relacionados ao contexto 

fonoaudiológico; relacionar-se adequadamente com o 

paciente, família, cuidadores e equipe interdisciplinar. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Definição de ELA. 

- Alterações neurológicas e fonoaudiológicas na ELA. 
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- Interrelação da fonoaudiologia com a equipe 

interdisciplinar nos pacientes com ELA. 

- Protocolos de avaliação fonoaudiológica. 

- Possibilidades de atuação fonoaudiológica nos pacientes 

com ELA. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

O módulo destina-se a alunos de graduação do curso 

de fonoaudiologia, com foco em: metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD). As atividades da disciplina em 

sua maioria são desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 

 
2. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 
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disciplina. O aluno é avaliado pelos critérios de assiduidade 

(frequência mínima nas atividades síncronas de 75%), 

cumprimento de tarefas nos prazos determinados e 

participação nas discussões. No quarto tópico a avaliação 

virtual ocorrerá em dois tempos: no primeiro tempo, cada 

aluno fará um relato oral ou através do chat, sobre o 

conteúdo assimilado e no segundo tempo, o aluno 

responderá a um questionário sobre todo o conteúdo 

abordado. O detalhamento do processo avaliativo estará 

disponível na abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
3. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. Inicialmente serão 

inseridas as boas-vindas, acompanhadas de informações 

sobre a disciplina, apresentação do docente responsável e 

da sequência didática na Plataforma Moodle. 
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Tópico 1: INTRODUÇÃO À ELA 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/célula-nervosa-neurônio-

cérebro-2213009/ 
 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema abordado. 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON (BBB), 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula expositiva dialogada sobre o que é ELA e os principais 

sinais e sintomas, com a participação de um profissional 

médico, da área de neurologia. Ao final, haverá a 

participação dos alunos de forma oral ou por meio do chat. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas da aula 

expositiva dialogada, para ser respondido imediatamente 

após o término da aula, com feedback do professor. 
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Tópico 2:  ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS 
 

 
Fonte: Alexsandra Nunes de Assunção 

 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre as alterações fonoaudiológicas e os principais sinais 

e sintomas fonoaudiológicos inerentes à doença. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre os principais sinais e sintomas fonoaudiológicos. Ao 

final, haverá a participação dos alunos de forma oral ou por 

meio do chat. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas da aula 

expositiva dialogada, para ser respondido imediatamente 

após o término da aula. 
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- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá inserir três termos sobre o 

assunto. 

 
Tópico 3:   ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 
 

 
Fonte: Alexsandra Nunes de Assunção 

 
- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre a atuação fonoaudiológica na doença. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre a atuação fonoaudiológica na doença, condutas na 

avaliação, orientações e terapia fonoaudiológica e 

apresentação de um vídeo sobre o assunto. Ao final haverá 

a participação dos alunos de forma oral ou por meio do chat. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas da aula 

expositiva dialogada, para ser respondido imediatamente 

após o término da aula. 
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- Disponibilização de vídeo utilizando recurso URL: 

Compreendendo a disfagia na ELA e suas particularidades. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 

discussão do tema do vídeo apresentado. 

 
Tópico 4: AVALIAÇÃO 
 

 
Fonte: https://pxhere.com/pt/photo/1585323 

 
- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para realização de seminário, em 

que cada aluno terá cinco minutos para apresentar um tema 

definido pelo docente responsável pelo módulo. Ao final, 

será aberto tempo de 20 minutos para o fechamento e 

feedback do professor. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas do módulo, 

para ser respondido de forma síncrona em dia e horário 

determinado. 
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CAPÍTULO: 12 

 

CURSO DE EXTENSÃO: LABORATÓRIO 
DE EDUCAÇÃO CORPORAL 

 
Risia Carine Maciel Meira Schwartz Lessa 

Flávia Accioly Canuto Wanderley 

 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 
 

O modo como nos movemos pode estar ligado a 

patologias das quais nos queixamos, em especial porque 

muitas pessoas desconhecem o próprio corpo, seus limites, 

suas possibilidades e, além disso, a atenção voltada para a 

percepção de si como unidade física, sensorial, social e 

emocional pode ser relegada. Assim, faz-se necessário 

abordagens educativas e que proporcionem experiências 

sensório-motoras no intuito de gerar estratégias para o 

autocuidado e a autogestão gerando no indivíduo a 

capacidade de melhor modular a atenção e os movimentos 

frente aos desequilíbrios e desajustes experimentados no 

dia a dia. 
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Os objetivos do curso consistem em: despertar o 

interesse pelo conhecimento do corpo e pela percepção do 

mesmo em suas potencialidades e limites; reconhecer 

atitudes corporais desarmoniosas valendo-se de uma 

atenção mais refinada influenciando novos padrões 

posturais e experienciar  dinâmicas corporais básicas e 

assim, construir uma autonomia para se mover com mais 

presença, sensibilidade, respeito  e estabilidade de forma a 

estar apto para se autorregular e encontrar um esforço justo 

para o movimento. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Atenção e sensação. Despertar o nível de presença. 

- Percepção das partes do corpo suas conexões e sensações. 

- Respiração e autorregulação. 

- Automassagem e autopesquisa do movimento. 

- Reconhecimento dos ossos e seus elos. 

- O pé como base de sustentação, suas implicações nas 

demais articulações e no equilíbrio. 

- Joelho e tornozelos alinhamentos e suporte de carga. 

- A pelve e o quadril como elo de mobilidade e estabilidade 

para a parte superior e inferior do tronco. 
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- O tronco, a pelve e o eixo- mobilidade e estabilidade. 

- Cintura escapular e sua relação com o tórax e a cabeça. 

- Corpo como unidade, harmonia do gesto e expressão 

corporal. 

- Exploração do movimento. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

O curso destina-se a Adultos com interesse em 

adquirir consciência e percepção do próprio corpo com foco 

em metodologias ativas, envolvimento dos participantes na 

construção do conhecimento, desenvolvimento de projetos 

individuais ou compartilhados, sala de aula invertida, na 

modalidade de Educação a Distância (EaD). As atividades 

da disciplina em sua maioria são desenvolvidas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a 

Plataforma Moodle, podendo ainda utilizar outros espaços 

virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017), sendo a disciplina organizada 

em tópicos. 
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3. AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e nas vivências. O 

detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
4. Sequência didática 
 
Tópico 1: DESPERTAR O NÍVEL DE PRESENÇA 
 

 
Fonte: Risia Carine Maciel Meira Schwartz Lessa. 

 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula de experimentação prática no intuito de aguçar a 
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atenção e sensação do corpo no espaço. Despertar o nível 

de presença. Na Aula será trabalhado também dinâmicas de 

respiração e autorregulação. Ao finalizar a prática será 

aberto espaço para comentários pelo chat ou de forma 

verbal. 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre os temas da aula de experimentação. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 

discussão do tema do vídeo disponibilizado. 

 
Tópico 2: VIVENCIANDO AUTOMASSAGEM 
 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Auto_-

massagem_2.JPG 
 
- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: Prática de automassagem e autopesquisa 

do movimento. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 
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que seja postado um texto sobre as percepções individuais 

da vivência que deverá ser comentado por pelo menos três 

alunos, gerando trocas. 

 
Tópico 3: O PÉ COMO BASE DE SUSTENTAÇÃO 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/pé-caminho-andar-pés-trilha-

2635038/ 
 

- Disponibilização de link para acesso a videoaula por meio 

do recurso URL: Propostas de vivências lúdicas e práticas 

abordando o pé como base de sustentação, os 

direcionamentos de suporte de carga e alinhamentos 

referentes às articulações do joelho, tornozelo e suas 

implicações no equilíbrio e estabilidade. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia CHAT para 

compartilhamento das reverberações das atividades da aula. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia BASE DE 
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DADOS, para que os alunos insiram links de sites, após 

pesquisa realizada por eles, sobre os temas da semana. 

 
Tópico 4: ELO DE LIGAÇÃO 
 

 
Fonte: Risia Carine Maciel Meira Schwartz Lessa 

 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre a pelve e o quadril como elo de ligação, mobilidade e 

estabilidade para parte superior e inferior do tronco. 

- Após aula expositiva serão abertas salas de aula paralelas 

utilizando a estratégia BBB, em quantidade proporcional ao 

número de alunos, sendo cada sala com no máximo cinco a 

sete participantes, para oficina em pequenos grupos, com 

massa de modelar para entendimento e percepção da 

articulação do quadril e suas potencialidades funcionais e 
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com bolinhas para reconhecimento do assoalho pélvico e 

dos movimentos da bacia. 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

referente aos temas da aula expositiva. 

- Agendamento de atendimento individual para observar 

demandas dos participantes. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para feedback geral. 

 
Tópico 5: AULA PRÁTICA VIRTUAL 
 

 
Fonte: Risia Carine Maciel Meira Schwartz Lessa 

 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula prática virtual, com 

movimentos focados no tronco, sua relação com a pelve e o 

eixo experimentando estímulos que remetem a mobilidade 

e estabilidade dinâmica. Ao decorrer da aula o docente fará 
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um gerenciamento dos movimentos de cada aluno e 

estímulos específicos e ao final, promoverá o 

compartilhamento de dúvidas e relatos de sensações, 

percepções e dificuldades as quais serão feitas verbalmente 

ou por meio do chat. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo educativo por 

meio do recurso URL sobre o tema da aula prática virtual. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

que os alunos em dupla apresentem proposta de jogos que 

estimulem uma estratégia de movimento saudável e que 

proporcionem mobilidade com estabilidade do tronco. 

 
Tópico 6: CINTURA ESCAPULAR 
 

 
Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Pectoral_girdle
_front_diagram_gl.svg 

 

- Disponibilização de link para acesso a videoaula por meio 

do recurso URL referente ao uso do esqueleto e de imagens 
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como uma proposta de vivências com cabo de vassoura, 

cadeiras e bolas de soprar estimulando a consciência e 

atenção sobre a cintura escapular e sua relação com o tórax 

e a cabeça. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

em que cada aluno deverá inserir três termos sobre o 

assunto. 

 
Tópico 7: CORPO COMO UNIDADE 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/ioga-pose-de-meditação-

relaxamento-4394727/ 
 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre o corpo como unidade, harmonia do gesto, exploração 

de movimentos e expressão corporal. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa WAKELET, 
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para que os alunos compartilhem fotos, reflexões, 

descobertas, dinâmicas, incentivos sobre Educação 

Corporal e seus desdobramentos.
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CAPÍTULO: 13 

 

DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL EM 

GASTROENTEROLOGIA E 
HEPATOLOGIA 

 
Fernando Gomes de Barros Costa 

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

O coronavírus impôs modificações na vida 

cotidiana e, por conseguinte, na vida acadêmica e 

profissional. Assim, com o intuito de se adequar ao modelo 

de ensino a distância foi construído o desenho de um curso 

de Diagnóstico Diferencial em Gastroenterologia e 

Hepatologia como atividade opcional oferecida aos alunos 

do sétimo período do curso de Medicina. 

Os objetivos de aprendizagem consistem em: 

reconhecer os possíveis diagnósticos diferenciais das 

principais patologias do trato gastrointestinal e do fígado; 

identificar e descrever adequadamente características 
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especificas da anamnese e exame físico das principais 

patologias do trato gastrointestinal e do fígado; entender 

quando solicitar exames complementares e o que esperar 

deles para confirmar o diagnóstico das principais patologias 

do trato gastrointestinal e do fígado; esquematizar e 

empregar as condutas iniciais de tratamento das principais 

patologias do trato gastrointestinal e do fígado; usar o 

conhecimento obtido para a Educação em Saúde, visando à 

prevenção das doenças das principais patologias do trato 

gastrointestinal e do fígado; identificar quando deve 

encaminhar para acompanhamento de equipe 

multidisciplinar; apreciar a indicação de tratamentos 

alternativos para o manejo não medicamentoso, 

encaminhando, quando necessário, o paciente para outros 

membros da equipe multiprofissional. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Dispepsia. 

- Dor abdominal. 

- Diarreias. 

- Colestase. 

- Doença hepática crônica. 
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- Hipertensão portal. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

A disciplina destina-se a alunos de graduação em 

medicina com foco em metodologias ativas, em diferentes 

formatos, incluindo Team Based Learning (TBL) on-line no 

tópico 5, envolvimento dos alunos na construção do 

conhecimento, desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida e produção de vídeo 

de educação em saúde, na modalidade de Educação a 

Distância (EaD). As atividades da disciplina em sua maioria 

são desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), no caso, a Plataforma Moodle, podendo ainda 

utilizar outros espaços virtuais.  

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 

 
3. AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 
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75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto final. 

O detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. Ao final da 

disciplina será realizada pesquisa de satisfação com os 

alunos. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 
 
A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, acompanhadas 

de informações sobre a disciplina, apresentação do docente 

responsável e da sequência didática na Plataforma Moodle. 

 
Tópico 1: DISPEPSIA 
 

 
Fonte: https://drlinaresdigestivo.es/dispepsia/. Acesso em dezembro 

2020. 
 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 
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sobre o tema e dispepsia. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com cinco questões relacionadas a um 

caso clínico. 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON - BBB, 

plataforma de conferência web com código aberto, com 

abertura de salas de aula paralelas, em quantidade 

proporcional ao número de alunos, sendo cada sala com no 

máximo cinco a sete participantes, para discussão do caso 

clínico e das perguntas do questionário. A seguir todos 

voltam para a sala principal, na qual pretende-se apresentar 

o resultado do questionário, bem como sanar dúvidas e 

receber feedback do professor. 

 
Tópico 2: DOR ABDOMINAL 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/barriga-dor-abdominal-dor-

intestino-3865433/ 
- Disponibilização de caso clínico motivador para leitura 

utilizando recurso PÁGINA. 
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- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre dor abdominal. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM, 

referente ao caso clínico que será discutido a partir de cinco 

questões, a saber: 

Questionamento 1: Diagnóstico sindrômico? 

Questionamento 2: Diagnóstico etiológico? 

Questionamento 3: Resumo dos achados clínicos e de 

exame físico? 

Questionamento 4: Exames a serem solicitados e manejo 

clínico inicial? 

Questionamento 5: Existe necessidade de internação ou 

seguimento ambulatorial? 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para discussão e fechamento do 

caso clínico motivador e feedback do professor. 
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Tópico 3: DIARREIA 
 

 
Fonte: Sara Dias de Oliveira, Notícias Magazine, julho 2020. 

 
- Abertura de atividade utilizando estratégia BASE DE 

DADOS, para os alunos inserirem pesquisa sobre o tema 

diarreia. 

- Divisão da turma em grupos de até cinco alunos para 

confecção de vídeo educativo, entre 1:30min e 

2:30minutos, com linguagem acessível a população, sobre 

tipos de diarreia. Os temas serão indicados aleatoriamente 

pelo professor, que também faz a divisão dos alunos nos 

grupos. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para apresentação dos vídeos e 

discussão dos temas, sanar dúvidas e receber feedback do 

professor. 
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- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa WAKELET, 

para que os alunos compartilhem os vídeos produzidos. 

 
Tópico 4: COLESTASE 
 

 
Fonte: Matheus Menezes, Jaleko Acadêmico, 2019 

 
- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA, referente ao tema colestase. 

- Disponibilização de caso clínico motivador para leitura 

utilizando recurso PÁGINA; 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM com 

duração de 48 horas, para em um único tópico cada aluno 

discorrer sobre a principal suspeita diagnóstica, principais 

etiologias e que exames deverão ser solicitados para 

elucidação diagnóstica. 
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- Dois dias após, disponibilização de resultados de exames 

utilizando recurso PÁGINA. 

- Reabertura da estratégia FÓRUM para continuação da 

discussão do caso clínico, após a disponibilização de 

resultados de exames, para cada aluno inserir seu 

diagnóstico e proposta terapêutica. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para fechamento do caso clínico, 

sanar dúvidas e receber feedback do professor. 

 

Tópico 5: DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/f%C3%ADgado-hepática-

órgão-icter%C3%ADcia-4081243/ 
 

- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA sobre doença hepática crônica. 

- Disponibilização de link para acesso a videoaula por meio 

do recurso URL, referente ao tema cirrose hepática. 
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- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para o passo-a-passo do roteiro do 

TBL: 

o Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com 12 questões sobre doença hepática 

crônica, para promover a garantia de preparo individual dos 

alunos. 

o Após finalização do questionário, abertura de salas 

de aula paralelas, em quantidade proporcional ao número 

de alunos, sendo cada sala com no máximo cinco a sete 

participantes, para discussão em grupo sobre as questões do 

questionário individual. 

o  Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com 12 questões sobre doença hepática 

crônica, para promover a garantia de preparo em grupo dos 

alunos, que devem responder com o consenso dos alunos. 

o Retorno à sala de aula virtual através da estratégia 

BBB para apresentação dos resultados dos questionários, 

sanar dúvidas e feedback do professor. 

o Abertura de atividade, utilizando estratégia 

FÓRUM, para etapa de aplicação de conceitos, com 

discussão de caso clínico, com posterior retirada de dúvidas 

e feedback do professor. 
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Tópico 6: HIPERTENSÃO PORTAL - 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 
 

 
Fonte: Arthur Frazão, O que pode causar hemorragia digestiva alta ou 

baixa, 
 
- Disponibilização de link para acesso a videoaula por meio 

do recurso URL: hipertensão portal e hemorragia digestiva 

alta. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeos pelo recurso 

URL: escleroterapia e ligadura de varizes de esôfago. 

- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA sobre hemorragia digestiva alta. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

que os alunos individualmente, no máximo em três laudas, 

apresentem um texto reflexivo respondendo ao 

questionamento: O que aprendi sobre hemorragia 

digestiva alta varicosa? 
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Tópico 7: HIPERTENSÃO PORTAL – ASCITE 
 

 
Fonte: Stéfano Gonçalves Jorge, Ascite, Hepcentro, novembro 2018 

 
- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA sobre o tema ascite; 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL: paracentese. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM para 

que os alunos atendam aos seguintes questionamentos: 

Questionamento 1: Quais materiais são necessários para 

realizar a paracentese? 

Questionamento 2: Quais exames deverão ser solicitados 

com o líquido ascítico que será colhido? 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia LIÇÃO para 

que os alunos respondam – com base em diversos 

resultados de exames de líquido ascítico - qual o 

diagnóstico mais provável. 
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- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para apresentação dos resultados 

da atividade LIÇÃO, com retirada de dúvidas, feedback do 

professor e comentários finais do professor sobre o tema. 

 
Tópico 8: FECHAMENTO 
 
- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO, com questões dos temas da disciplina, 

para ser respondido de forma síncrona em dia e horário 

determinado. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para apresentação dos resultados 

do questionário, com feedback do professor. 

- Disponibilização de atividade utilizando estratégia 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO, para pesquisa de satisfação 

dos alunos sobre a disciplina. 
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CAPÍTULO: 14 

 

DISCIPLINA: PRODUTOS EDUCACIONAIS 

 
Almira Alves dos Santos 

Eliane Monteiro Cabral Warren 
 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

Trata-se de disciplina para instrumentalização dos 

alunos para o desenvolvimento de métodos e técnicas de 

comunicação no ensino na saúde, suas formas e aplicação 

nos cenários de prática bem como as possibilidades de 

estruturação de recursos educacionais. 

O objetivo da disciplina é habilitar os participantes 

nos métodos e técnicas da comunicação, sua aplicação nas 

práticas educomunicativas, bem como estruturar material 

didático/produtos educacionais 

2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Educomunicação – conceito e aplicabilidade. 

- Como e por que estruturar produtos educacionais. 
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- Aplicação do Método CTM3 na estruturação dos 

materiais. 

- Aplicação da Estrutura da Personalidade na prática 

educativa. 

- Aplicação da multissensorialidade na prática educativa. 

- Aplicação da neurolinguística na prática educativa. 
 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

A disciplina destina-se a mestrandos com foco em 

metodologias ativas, envolvimento dos alunos na 

construção do conhecimento, desenvolvimento de projetos 

individuais ou compartilhados, sala de aula invertida, na 

modalidade de Educação a Distância (EaD). Serão ainda 

realizadas experiências sensoriais individuais com 

reflexões a serem discutidas nos momentos síncronos e 

assíncronos, bem como produção de resenhas críticas, com 

fomento a atividades grupais de produção de ferramentas 

interventivas considerando os conteúdos abordados. As 

atividades da disciplina em sua maioria são desenvolvidas 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso, a 

Plataforma Moodle, podendo ainda utilizar outros espaços 

virtuais. 
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Como guia foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina organizada em 

tópicos. 

 
3. AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto final. 

O detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 
 

A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, acompanhadas 

de informações sobre a disciplina, apresentação do docente 

responsável e da sequência didática na Plataforma Moodle. 
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Tópico 1: INTRODUÇÃO 
 

 
Fonte: Rede Salesiana, O que é Educomunicação? 

 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema educomunicação. 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON (BBB), 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula expositiva dialogada sobre os conteúdos da unidade. 

Ao final haverá a participação dos alunos de forma oral ou 

por meio do chat. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia GLOSSÁRIO, 

onde cada aluno deverá inserir três termos sobre o assunto. 
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Tópico 2: CONHECENDO PRODUTOS 
EDUCACIONAIS 
 

 
Fonte: Hylariane Artman, Prezi, outubro 2019. 

 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema Produtos Educacionais. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeos por meio do 

recurso URL: Produtos Educacionais. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para aula expositiva dialogada 

sobre os conteúdos do tópico. Ao final haverá a participação 

dos alunos de forma oral ou por meio do chat. 

 
 
 
 
 
 
 



145 

Tópico 3: APLICAÇÃO DA ESTRUTURA DA 
PERSONALIDADE NA PRÁTICA EDUCACIVA 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/psicologia-psique-máscara-

gradinha-1957259/ 
 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema estrutura da personalidade. 

- Disponibilização de link para acesso a videoaula por meio 

do recurso URL: experiência sensorial. 

- Disponibilização de egograma utilizando recurso 

PÁGINA com roteiro para que os alunos realizem uma 

experiência sensorial. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM para 

compartilhamento da experiência sensorial. 
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Tópico 4: APLICAÇÃO DA 
MULTISSENSORIALIDADE NA PRÁTICA 
EDUCATIVA 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/homem-silhueta-lupa-

pesquisa-111321/ 
 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema exploração dos sentidos. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo aula pelo 

recurso URL: experiência sensorial com alimentos. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia FÓRUM a fim 

de que cada aluno insira um tópico com relato de uma 

experiência sensorial com alimentos. 

 
Tópico 5:- APLICAÇÃO DA NEUROLINGUISTICA 
NA PRÁTICA EDUCATIVA 
 
- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema âncoras. 
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- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso a ferramenta externa WAKELET, 

para que cada aluno compartilhe exemplos de âncoras. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia CHAT para 

discussão do que foi entendido como âncora e seu papel na 

comunicação, sanar dúvidas e receber feedback do 

professor. 

 
Fonte: Lúcia Arlete Machado Nunes, O que é Programação 

Neurolinguística – PNL? Agosto 2016 
 
Tópico 6: ELABORANDO PRODUTO 
EDUCACIONAL 
 

 
Fonte: Almira Alves dos Santos 
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- Disponibilização de roteiro para elaboração de produto 

educacional utilizando o recurso PÁGINA. 

- Disponibilização de textos utilizando recurso PASTA 

sobre o tema e tipos de produtos educacionais (e-book, 

manual, sequência didática, software, jogo educativo, 

vídeo, mural interativo, dentre outros). 

- Disponibilização de artigo utilizando recurso ARQUIVO: 

Método CTM3. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para realização de seminário, em 

que os alunos terão 10 minutos para apresentação do 

produto educacional elaborado. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso a ferramenta externa PADLET, para 

que os alunos compartilhem os produtos educacionais 

elaborados. 
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CAPÍTULO: 15 
 

DISCIPLINA: NOÇÕES BÁSICAS SOBRE 
ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
Gilvana Maria Vieira Xavier 

Geraldo Magella Teixeira 
 

1- JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 
 

Trata-se de uma disciplina sobre atenção à saúde do 

trabalhador, que busca de forma geral incorporar 

competências básicas– conhecimentos, habilidades e 

atitudes – relativas ao cuidado à saúde dos trabalhadores, 

nas futuras práticas profissionais, tornando-os 

protagonistas na produção e na gestão do cuidado em rede, 

causando impacto positivo na vida dos(as) 

trabalhadores(as). Os objetivos estão voltados para a 

compreensão dos aspectos teóricos e históricos mais 

relevantes da saúde do trabalhador, legislação brasileira e 

Política Nacional de Saúde do trabalhador; das ações de 

saúde do trabalhador; do papel dos profissionais de saúde 

na Atenção à Saúde dos Trabalhadores (AST); do 
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reconhecimento dos riscos à saúde; dos conhecimentos 

básicos sobre as principais doenças relacionadas ao 

trabalho; das principais normas regulamentadoras (NRs). 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos: 
 
- Relações entre trabalho e a sociedade. 

- Evolução do conceito de saúde ocupacional: da medicina 

do trabalho à saúde do trabalhador. 

- Aspectos da legislação brasileira e as políticas públicas 

relacionadas à saúde do trabalhador. 

- Papel dos profissionais de saúde na Atenção à Saúde dos 

Trabalhadores. 

- Risco à saúde do trabalhador e acidentes de trabalho. 

- Doenças profissionais x doenças ocupacionais. 

- Principais doenças relacionadas ao trabalho. 

- Programas de proteção à saúde dos trabalhadores e 

principais normas regulamentadoras. 

- Encadeamentos médico-previdenciários decorrentes do 

diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho e aos 

acidentes de trabalho. 

- Compreensão da Vigilância em Saúde do(a) 

Trabalhador(a) (VISAT). 
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- Identificação da população trabalhadora no território. 

- Elaboração da análise da situação de saúde dos(as) 

trabalhadores(as) no território. 

- Planejamento e desenvolvimento de ações de vigilância e 

de promoção da saúde dos(as) trabalhadores(as) no 

território. 

Doenças e agravos de notificação compulsória relacionados 

ao trabalho. 

 
2.2 Metodologia e Recursos: 
 

A disciplina destina-se a alunos de graduação na 

área da saúde, com foco em metodologias ativas, 

envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD). As atividades da disciplina em 

sua maioria são desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e a disciplina foi organizada em 

tópicos. 
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3. AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto final. 

O detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 

 
5. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 
 

A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, acompanhadas 

de informações sobre a disciplina, apresentação do docente 

responsável e da sequência didática na Plataforma Moodle. 
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Tópico 1: SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
Fonte: http://vigilanciatrabalhadorpe.blogspot.com/ 

 

- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA contendo o tema saúde do trabalhador. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL, sobre o tema saúde do trabalhador. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

elaboração de texto de no máximo uma lauda sobre a 

evolução da concepção das relações trabalho, saúde e 

doença. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM, na 

qual o tema será discutido com base no seguinte 

questionamento: Qual o significado do trabalho para 

você? 
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Tópico 2: DOENÇAS E ACIDENTES 

RELACIONADOS AO TRABALHO 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2017 

 

- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA contendo o tema doenças e acidentes relacionados 

ao trabalho. 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo pelo recurso 

URL, referente ao tema doenças e acidentes relacionados 

ao trabalho. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO com 10 questões relacionadas aos temas 

do tópico, como pré-teste. 

- Inserção de estratégia BIGBLUEBUTTON (BBB), 

plataforma de conferência web com código aberto, para 

aula expositiva dialogada sobre os conteúdos da 
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unidade.  Ao final da apresentação serão sorteados temas 

(principais doenças relacionadas ao trabalho) entre os 

alunos, para realizar seminário, conforme cronograma. 

- Inserção de estratégia BBB, plataforma de conferência 

web com código aberto, para realização de seminários, 

conforme cronograma proposto, em que os alunos terão 10 

minutos para apresentação do tema de sua responsabilidade. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO com 10 questões relacionado aos temas 

da unidade, como pós teste. 

 

Tópico 3: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO(A) 
TRABALHADOR(A) NO SUS 
 

 
Fonte: https://www.gratispng.com/png-u7xqkf/ 
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- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA contendo propostas de intervenção no trabalho. 

- Disponibilização de roteiro para elaboração de proposta 

de intervenção no trabalho utilizando recurso PÁGINA. 

- Disponibilização utilizando recurso PÁGINA, de divisão 

dos alunos em grupos de até três, para elaboração de 

Proposta de Intervenção, conforme modelo disponibilizado. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia TAREFA, para 

que cada aluno insira uma Proposta de Intervenção. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa PADLET, para 

que os alunos compartilhem a Proposta de Intervenção. 

- Abertura de atividade utilizando estratégia 

QUESTIONÁRIO para avaliação cognitiva final. 
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CAPÍTULO 16 
 

CURSO DE FORMAÇÃO: 
AURICULOTERAPIA  

 

Thayná Samilla dos Santos 
Kerle Dayana Tavares de Lucena 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 
 
 

 
 
 

Fonte:https://pixabay.com/pt/vectors/acupuntura-orelha-agulhas-
agulha-3654316/ 

 

Trata-se de um curso de formação inicial em 

Auriculoterapia, sobre o uso do pavilhão auricular como um 

“microssistema” do corpo humano para tratar diversos tipos 

de problemas de saúde, como dores musculoesqueléticas, 

distúrbios do sono e do humor. Estuda ainda as áreas 
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reflexas na orelha correlacionadas às diversas partes do 

organismo humano, utilizando fundamentos e princípios da 

Medicina Tradicional Chinesa através dos estímulos dos 

pontos auriculares. O objetivo do curso é, portanto, 

capacitar os profissionais e estudantes da área da saúde 

nesta técnica. 

 
2. CONTEÚDOS, METODOLOGIA E 
RECURSOS: 
 
2.1 Conteúdos 
 
- Práticas Integrativas e Complementares (PIC). 

- Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). 

- Introdução a Auriculoterapia. 

- Estruturas anatômicas e pontos auriculares. 

- Métodos de Diagnóstico e avaliação na Auriculoterapia. 

- Métodos de tratamento e princípios de seleção dos pontos 

para Auriculoterapia. 

- Técnica de aplicação – passo-a-passo. 

- Protocolos em Auriculoterapia. 

 
2.2 Metodologia e recursos: 
 

O curso destina-se a profissionais e alunos de 

graduação na área da saúde, com foco em metodologias 
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ativas, envolvimento dos participantes na construção do 

conhecimento, desenvolvimento de projetos individuais ou 

compartilhados, sala de aula invertida, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD). As atividades da disciplina em 

sua maioria serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA, no caso, a Plataforma Moodle, 

podendo ainda utilizar outros espaços virtuais. 

Como guia, foi adotado o Modelo Multimodal 

Integrado (Picciano, 2017) e o curso foi organizado em três 

tópicos. 

 

3. AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será formativa e somativa, por meio do 

cumprimento de atividades e tarefas no transcorrer da 

disciplina. O aluno será avaliado pelos critérios de 

assiduidade (frequência mínima nas atividades síncronas de 

75%), cumprimento de tarefas nos prazos determinados, 

participação nas discussões e apresentação de produto final. 

O detalhamento do processo avaliativo estará disponível na 

abertura da disciplina, na Plataforma Moodle. 
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4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

A disciplina foi desenvolvida utilizando recursos e 

atividades da Plataforma Moodle. 

Inicialmente serão inseridas as boas-vindas, acompanhada 

de informações sobre a disciplina, apresentação do docente 

responsável e da sequência didática na Plataforma Moodle. 

 

Tópico 1: INTRODUÇÃO A PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DO SUS 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2015 

 
- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA com o tema Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) e Plano Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC). 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL: PICs. 
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- Abertura de atividade, utilizando estratégia FÓRUM no 

qual os participantes farão uma reflexão sobre as PICs e as 

possibilidades de ampliação do cuidado integrativo, 

inclusive relato de suas experiências utilizando as PICs. 

Tópico 2:  INTRODUÇÃO A MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA:  APLICAÇÕES NA 
AURICULOTERAPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/acupuntura-tcm-terapia-cura-
m%C3%A9dica-2956847/ 

 

- Disponibilização de e-book para leitura utilizando recurso 

ARQUIVO sobre MTC e Auriculoterapia. 

- Disponibilização de textos para leitura utilizando recurso 

PASTA, sobre os cinco movimentos da natureza: madeira, 

fogo, terra, metal e água. 

- Disponibilização de link para acesso a podcast por meio 

do recurso URL: Princípios da MTC. 
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- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA para 

que cada participante, a partir das informações sobre os 

cinco movimentos, elabore uma anamnese de alguma 

pessoa do seu convívio, baseando-se nos cinco 

movimentos. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia WIKI, para 

que os alunos insiram um mapa auricular com zonas 

reflexas em uma modalidade de tratamento de sua escolha. 

 
Tópico 3: TRATAMENTOS E TÉCNICA DE 
SELEÇÃO DOS PONTOS 
 

 
Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Ooracu
punctuurpunten.jpg/356px-Ooracupunctuurpunten.jpg 

 



163 

- Disponibilização de link para acesso a vídeo por meio do 

recurso URL: Técnica de seleção do tratamento e aplicação 

de pontos. 

- Disponibilização de mapa auricular utilizando recurso 

PÁGINA. 

- Abertura de atividade, utilizando estratégia TAREFA para 

que os participantes elaborem um caso clínico de alguma 

pessoa do seu convívio com hipóteses diagnósticas, 

baseando-se no mapa auricular. 

- Abertura de atividade utilizando recurso PÁGINA, para 

incorporação de acesso à ferramenta externa PADLET, para 

que os alunos compartilhem o resumo do caso clínico e a 

seleção dos pontos principais a serem utilizados baseando-

se no Mapa Auricular.
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